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Wat is palliatieve zorg

• Zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met 
een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid

• Door het voorkomen en verlichten van lijden

• Door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling

• Door behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 



“to enable a patient to live until he dies” 
(dame Cecily Saunders) 





Nieuwe richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen

• 1e bijeenkomst juli 2016, sinds febr 2018 op Pallialine

• Belangrijkste knelpunten zijn uitgewerkt

• Bedoeld als leidraad voor alle zorgprofessionals die met dit thema te maken hebben

• Doelgroep: patiënten met hartfalen NYHA-klasse III en IV 



NHG standaard Hartfalen

• Ernstig hartfalen: zeer slechte éénjaarsoverleving.

• Hartfalen heeft een moeilijk voorspelbaar ziektebeloop met acute exacerbaties en het is 

• Daardoor vaak moeilijk om het moment te bepalen waarop therapeutische zorg zou moeten 
overgaan in palliatieve zorg

• Belangrijk verschil met bijv. terminale zorg bij maligniteit is dat de hartfalenmedicatie vrijwel altijd 
gecontinueerd wordt omdat dit de belangrijkste klachten verlichtende medicatie is bij deze patiënten



Met behulp van welke prognostische modellen kan de 
levensverwachting van patiënten met hartfalen NYHA klasse 
III-IV het beste worden ingeschat? 



Uitkomsten literatuuronderzoek

• 10 gevalideerde modellen gevonden

• C-statistic < 0,8 of niet gerapporteerd bij de volgende modellen en deze zijn dus ongeschikt:

Seattle Heart Failure Model, SHOCKED Predictors, ADHF/NT-proBNP score, MAGGIC-score, 
ELAN-HF score, BCN Bio-HF calculator, BARDICHE index, model van Frankenstein, PACE 
risicoscore en risicoscore volgens Bjurman

• ADHF/NT-proBNP score had met een c-statistic van 0.81 voor de 90-dagen mortaliteit een goed 
discriminerend vermogen. 

• Ingewikkelde berekening, niet uitvoerbaar zonder app

• Helaas geen nederlandse vertaling

• Nu dus nog niet bruikbaar. Toekomst?



Aangepaste ADHF/NT-proBNP score

• chronisch obstructief longlijden, 

• systolische bloeddruk

• geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR)

• serum natrium

• Hemoglobine

• NT-proBNP, 

• ejectiefractie

• matige tot ernstige tricuspidalis regurgitatie

• leeftijd 

• ziekenhuisopname in de afgelopen 6 maanden 



van der Wel en Jansen et al,  Eur J Heart Fail. 2007

Comorbiditeit bij hartfalen

Invloed leeftijd op verdeling en hoeveelheid co-

morbiditeit bij patienten met HF
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Kwetsbare ouderen met hartfalen

Prevalence and prognostic impact of frailty and its components in non‐dependent elderly patients with heart failure, Volume: 18, Issue: 7, Pages: 869-875, First published: 12 April 2016, DOI: (10.1002/ejhf.518) 



Prevalence and prognostic impact of frailty and its components in non‐dependent elderly patients with heart failure

Prevalence and prognostic impact of frailty and its components in non‐dependent elderly patients with heart failure, Volume: 18, Issue: 7, Pages: 869-875, First published: 12 April 2016, DOI: (10.1002/ejhf.518) 



Ouderen opgenomen voor hartfalen: duidelijke relatie tussen 
kwetsbaarheid en slechte uitkomst
(J Card Fail. 2018 Aug) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30010026


Wat valt er nog meer te zeggen…

Kwetsbare ouderen met hartfalen

• Meer functionele achteruitgang in de maand na opname

• 60% heropname met hartfalen binnen een jaar

• Slechtere 1-jaars overleving

Belangrijkste onafhankelijke voorspeller was loopsnelheid



Zet palliatieve zorg vroegtijdig in !

• De ‘surprise question’ wordt negatief beantwoord

Zou het mij verbazen als de patiënt binnen 12 maanden zou overlijden? 

• Ongeplande ziekenhuisopnames

• Functionele status is laag of gaat achteruit, met beperkt herstelvermogen 

(WHO performance status 3: overdag 50% of meer in bed of op stoel)

• Afhankelijkheid van anderen voor zorgbehoeften, door fysieke en/of mentale problemen

• De mantelzorger heeft meer hulp en ondersteuning nodig

• Significant gewichtsverlies in de afgelopen maanden of aanhoudend ondergewicht of toename van 
gewicht, niet reagerend op ophogen van dosering van diuretica

• Persisterende symptomen ondanks optimale behandeling van onderliggende aandoening(en)

• De patiënt (of naaste) vraagt om palliatieve zorg, kiest om verdere behandeling te verminderen, te 
staken of er vanaf te zien; of wenst een focus op kwaliteit van leven.

• De patiënt geeft aan niet lang meer te zullen leven. 


